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«ELL HA DE CRÉIXER I JO HE DE MINVAR»

Vosaltres sabeu entendre l’aspecte de la terra i del cel, ¿i no sabeu
entendre en quin temps esteu vivint? (Lc 12, 56)

Quan anem a portar la comunió als malalts que resideixen als centres
geriàtrics, sempre hi ha quelcom d’especial. En arribar-hi, trobes els rostres
coneguts de cada setmana i cada rostre et recorda un nom. Què n’és
d’important el nom de cada persona!

Anar amb Jesucrist sagrament i fer-lo present et fa tan important que
esdevens insignificant. No ets tu, és Ell qui es fa present i coneix cada amic
seu pel seu nom. Ell ha decréixer, i jo he de minvar (Joan 3,30).

Jesús, en l’Evangeli, ens fa retret de les nostres certeses, que sí que són
veritat, però amb les quals  podem, si no ens espavilem a evitar-ho, ofegar
els signes de l’Amor que ha de ser comunicat als altres per a poder-lo
gaudir.

La millor forma de poder-se trobar donant gràcies a Déu per
tot és, crec jo, el moment en el qual els altres  també ho fan i en
comunió de germans: portar als altres els dons divins, que no
podem quantificar amb les nostres ciències, és l’ocasió per
sentir-se, de debò, estimat per l’Amor de Déu.

Podem recordar tots els sants que han treballat
per fer arribar Jesucrist i el seu Evangeli als altres i,
sentint-nos en comunió amb tota l’Església,
aprofitar els instants de relació que alegren
la vida dels altres i escampen la presència
del Crist en el món de les coses petites, poc
importants, però que són les més
significatives.

Josep Turull i Anglès
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PER COMENÇAR
A LA RECERCA DE FELICIT AT

Christine Florence i Joseph Stricher

Un home, en recerca d’una felicitat futura, ve a preguntar a
Jesús, que li assenyala un camí en el present. Sabem descobrir
la riquesa de cada instant i abandonar-nos-hi?

L’home ric
Quan es posava en camí, un home
s’acostà corrent, s’agenollà
davant de Jesús i li preguntà:
- Mestre bo, què haig de fer per a
posseir en herència la vida terna?
Jesús li digué:
- Per què em dius bo? de bo
només n’hi ha un, que és Déu. Ja
saps els manaments: No matis, no
cometis adulteri, no robis, no
acusis a ningú falsament, no facis
cap frau, honra el pare i la mare.
Ell li va dir:
- Mestre, tot això ho he complert
des de jove.
Jesús se’l mirà i el va estimar. Li
digué:
- Només et falta una cosa: vés,
ven tot el que tens i dóna-ho als
pobres, i tindràs un tresor en el
cel. Després vine i segueix-me.

En sentir aquelles paraules, aquell
home quedà abatut i se n’anà tot
trist, perquè tenia molts béns.
Mc 10,17-22

Per comprendre
Una tradició molt antiga afirma

que el segon Evangeli fou escrit
després de la mort de Pere, a Roma,
entre l’any 65 i el 70. L’autor hauria
estat Joan–Marc, un jueu de
Jerusalem, company de viatge de
Pau i Bernabè, i després de
Pere.Com ho demostren les
nombroses explicacions de costums
propis del judaisme, aquest evangeli
hauria estat destinat a gent no jueva,
als Romans, membres de les
primeres comunitats cristianes, en el
moment de la persecució de Neró.
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En camí
Jesús està en camí cap a

Jerusalem.
Va desgranant el seu

ensenyament als deixebles i a les
multituds que el vénen a trobar.

Ja ha anunciat dues vegades la
seva Passió. Després de la conversa
amb l’home ric, l’anunciarà una
tercera vegada.

El moment és greu.
Un home ple d’empenta ve a

trobar-lo (s’acostà corrent).
El fet que s’agenolli sembla

insòlit, perquè els jueus només
s’agenollen davant Déu. La seva
pregunta «Què he de fer?» és típica
d’un jueu que va a preguntar a un
rabí sobre la manera d’observar la
Llei.

De fet, Jesús, com un rabí,
respon a una pregunta amb una altra
pregunta. Les seves paraules,
sorprenents, poden interrogar-nos
també a nosaltres («Per què em dius
bo?…»)

El mestre deixaria entendre que
no té res a veure amb Déu? O bé
convida a aquell home a mesurar
ben bé la importància del que fa i
del que diu?

La llei de Moisès
Sense esperar la seva reacció,

Jesús continua el seu raonament tot
enunciant alguns dels deu
Manaments (Èxode, 20 i
Deuteronomi, 5). Però només
enumera els que es refereixen a la
relació de l’home amb el proïsme, i
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no els que parlen del culte que un
jueu ha de donar a Déu.

Jesús fins i tot n’hi afegeix un que
no formava part de la llista. «No facis
cap frau» resumeix els anteriors.

Però aquell home ja ho practica
tot això.

Resta, per tant, la pregunta «Què
he de fer per a posseir la vida
eterna?».
Un tresor al cel

Abans de donar-nos la resposta
definitiva del mestre, l’evangelista
remarca la mirada amorosa de Jesús
cap a aquest home.

No és pas poca cosa complir la
llei de Moisès, i això genera de part
de Jesús, que és jueu, ell també, un
sentiment d’afecte.

Però, quina és la requesta
d’aquell home?

La paraula «herència» ens aboca
a la filiació, ja que hom hereta dels
seus pares. Així, doncs, vol formar
part de la família de Déu per obtenir
una felicitat futura.

Amb aquesta finalitat, Jesús li
proposa un «manament nou»: si
dóna tots els seus béns als pobres,
després de la mort retrobarà el seu
tresor al cel prop de Déu. (I cal
sobreentendre: si no dóna res, en
morir ho perdrà tot, perquè no es
podrà emportar res.)

I encara li proposa un segon
«manament»: «Vine i segueix-me».

La felicitat present
Canvi de perspectiva: per obtenir

el que li manca, el «cercador del
tresor» ha d’acomplir una
despossessió radical.

Però l’home no vol arriscar-se
(només a l’acabament del text
descobrim que és ric). Prefereix el
camí d’una riquesa material, cosa
que en el judaisme no és negativa,
perquè l’èxit material hi és considerat
una benedicció de Déu.

Ell, que aspira a una felicitat
futura, no accepta la felicitat en el
present, que li és oferta per Jesús.
De fet, al verset 30 d’aquest mateix
capítol Jesús dirà que els qui ho han
donat tot i deixat tot per seguir-lo,
reben «des d’ara el cent per u».

Igualment, el missatge de les
Benaurances és tot en present:
«Feliços sou…»

Una felicitat exigent, que no
exclou les dificultats i els sofriments,
però que és destinada a ser rebuda
i viscuda en el moment immediat.

I nosaltres?
«Aquest home, que és un bon

creient i practicant, es pregunta què
ha de fer per tenir més».

Jesús mostrarà més endavant
que depèn de Déu que entrem en el
Regne (cf. verset 27: «perquè a Déu
tot li és possible»).
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Creiem que la nostra felicitat, la
nostra salvació depenen només dels
nostres mèrits i del que fem?

O, a l’inrevés, quin lloc deixem
per a Déu en la nostra vida per
deixar-nos estimar per Ell, per
escoltar la seva Paraula i acollir-la
com un do?

A quina felicitat, a quina llibertat
de ser aspirem?

Què volem canviar: en la nostra
relació amb les riqueses materials i
en la noció de «compartir»? en la

nostra relació amb l’èxit en aquest
món i amb l’afany de poder, incloses
les coses més petites de la vida?

A aquest home que es projecta
cap al futur, Jesús li proposa la
felicitat en present.

Estem atents a atrapar en
l’instant present el que ens és donat,
encara que ens calgui viure per
aconseguir-ho canvis i
abandonaments?

(Traducció: Pere Arrufat)
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ROMIA TGES, PEREGRINACIONS, CAMINS
Jacint Duran i Boada

Abans, als nostres pobles, tot
sovint hi havia romeries i romiatges.
A altres llocs encara n’hi ha, però
per aquí n’hi ha pocs. Romiatge i
romeria ja sabem que era un camí
que s’havia de fer fins a una ermita,
fins a un santuari, fins a un lloc sant.
Però sabeu d’on ve la paraula
«romeria»? La paraula «romeria» ve
de Roma. D’aquest pelegrinatge,
que consistia en anar a Roma, se’n
van derivar els pelegrinatges més
petits que eren «romeries». Però no
era Roma l’únic lloc de pelegrinatge.
Un altre dels llocs molt important de
la cristiandat era Sant Jaume de
Galícia. I el lloc més important de
tots era Jerusalem, perquè hi havia
el Sant Sepulcre, que era el lloc per
antonomàsia de les peregrinacions.
Avui és difícil anar-hi, però abans
també els costava molt. Ara amb
avió aviat hi ets, però abans es feia
caminant, cansadament, a través de
temps, de mesos, i, a vegades, fins i
tot d’anys, caminant, caminant,
caminant… I arribaven finalment al
lloc central que era el Sant Sepulcre,
i sabeu que hi ha inscrit allà? A
dintre, hi ha esculpida una frase de
l’Evangeli que diu: Aquí no hi és!

Després de caminar tant i tant, es
troben que aquí no hi és! Podríem
dir que és l’únic lloc del món en què
no hi és. És la frase que diu l’Àngel
a les dones que van al Sepulcre: Per
què busqueu entre els morts
aquell qui viu? No és aquí: ha
ressuscitat! (Lc 24, 5-6). Nosaltres
creiem que Jesucrist és arreu. Per
això els llocs de peregrinació per als
cristians són molt relatius, perquè si
el lloc més Sant, és precisament el
lloc on no hi és...

Quan els cristians celebrem
l’Ascensió, què volem dir? Que no
és aquí? Què volem dir els cristians
quan diem: se’n pujà al cel?

Volem dir que puja a Déu,
que està amb Déu, que
participa de la seva
divinitat i, com Déu, està
arreu, és Déu amb
nosaltres.

Per tant, el tenim a dalt, més
amunt de nosaltres; el tenim a sota,
perquè omple tota la realitat; el tenim
a dintre, perquè és la nostra força;
el tenim al davant, perquè ens
condueix pel camí; el tenim entorn,
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perquè ens abraça, en Ell vivim,
ens movem i som. (Ac 17, 28). És
aquesta la infinita joia del creient.
Però per a viure això fondament,
perquè no se’ns quedi aquí, sant
Pau diu als Efesis: Que Déu us doni
un profund coneixement, que us
il·lumini la mirada interior del

vostre cor. Perquè tenim una mirada
interior i un coneixement profund.

No hi ha sols aquests ulls i
aquestes mans: hi ha una
altra manera de conèixer,
una altra manera de mirar.

Que Déu il·lumini la mirada
interior del vostre cor. Per què?
Perquè conegueu de veritat qui és
Ell (...), perquè conegueu a quina

esperança ens ha cridat (...),
perquè conegueu la grandesa
immensa del poder que actua en
vosaltres (cf. Ef 1, 17-19). Quin és
aquest poder immens que actua en
vosaltres? Com diu l’Evangeli: Sereu
revestits d’una força que ve de
dalt (Lc 24, 49). Aquest poder, que

va ressuscitar Jesús, que el va seure
a la dreta del Pare, l’ha fet Senyor
de tot i actua en vosaltres.

A vegades els cristians som com
aquells que tenen un mòbil d’aquells
tan complicats, que es pot fer servir
per tantes coses, i només l’utilitzen
per parlar amb la seva tieta. És una
cosa semblant: tenim un poder
immens i no l’utilitzem. Certament
que en la vida cristiana no hi ha un
pelegrinatge per anar a Roma, ni a
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Terra Santa. Això és molt relatiu,
molt secundari.

Però hi ha un pelegrinatge
molt fondo: el pelegrinatge
que va fer Déu venint a
nosaltres, i el pelegrinatge
que hem de fer nosaltres
pujant cap a Ell.

És aquest el pelegrinatge que
coincideix amb Jesucrist, i que passa
per dos pelegrinatges ben petits,
però immensos. Un  és el
pelegrinatge del cap al cor, i del cor
al cap. Què vol dir? Que allò que
coneixem ho sentim, i allò que sentim
ho coneixem. Però podríem dir que
pensem amb el cor i que sentim amb
el cap, que les paraules que sentim
al cap ens ressonin en el cor, que
les coses que ens arriben al cor, les
comprenguem amb el cap. Perquè
puguem fer l’altre pelegrinatge, que

és de la boca a les mans, i de les
mans a la boca. Què vull dir? Que
allò que diem amb la boca, les
nostres mans ho actuïn, i allò que
fan les nostres mans, tinguem la
humilitat de dir-ho amb la boca.
Perquè, en definitiva, el pelegrinatge
més important és el que ha fet Déu
fent-se home. Ha divinitzat la
humanitat i vol que l’home pugi cap
a Ell perquè participem de la seva
divinitat. En Jesucrist veiem el rostre
humanitzat de Déu. Déu s’ha fet tan
humil, que ens en podem compadir.
I l’home s’ha fet tan profund, que
s’ha divinitzat.

És aquest el pelegrinatge  que
Déu ens proposa, i aquest és, amb
tota senzillesa, acollir les paraules del
Senyor per redescobrir, una vegada
més, el poder immens que actua en
els nostres cors i que té el poder de
transformar-nos i d’obrir-nos la
porta a una nova vida.
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VIURE AMB JESÚS
Carme Montalt

La Carme i el seu marit, en Miquel, tenen una botiga de
menjars preparats a Arenys de Mar. Convidada a donar el seu
testimoni de fe en una trobada a finals de maig, ens va fer
arribar aquest escrit.

Hola, amics! Sóc la Carme.
Quan fra Josep Manuel em va

proposar de donar el testimoni de
la meva fe, en el meu cor vaig tenir
una gran alegria. Parlar de Jesús,
expressar el meu sentiment... Però
hi havia un problema: que era un
dissabte i no hi podia venir, perquè
treballo. Em va quedar un rau-rau
dintre meu, que havia de fer alguna
cosa. Llavors vaig pensar que ho
podria posar per escrit i que fra
Josep Manuel ho llegeixi.

La fe cristiana per a mi és
una lluita diària de
perfeccionament i treball
constant i exigent amb un
mateix, però amb humilitat
i senzillesa, i d’entrega als
altres.

Dono gràcies a Déu molt sovint
per haver conegut la comunitat
caputxina, ja que a través dels
caputxins m’he tornat a trobar amb

Jesús, amb Déu, i el meu cor s’ha
omplert de felicitat, alegria i pau.

El concepte que jo tenia de Jesús
i m’havien ensenyat no m’acabava
de satisfer, ja que no crec que anant
a missa els diumenges ja s’hagi
complert. Quan els meus fills, en
Gabriel, en Joan i l’Elisabet, van
rebre la Primera Comunió, vaig
notar un canvi respecte a la meva
fe. De mica en mica, he anat
aprofundint amb la pregària de
Taizé, cursos bíblics, conferències,
reunions dels grups de diàleg i
pregària... Tot m’ha ajudat molt.

Interiorment sóc més feliç,
estic més tranquil·la, amb
una pau que abans no
tenia.

Tinc una visió diferent de la vida,
de les coses de l’entorn, contemplo
els boscos, el mar, les muntanyes,
els animals, fins i tot les persones, i
m’adono que tot té un cicle i
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funciona coordinadament, que la
natura és sàvia.

La relació amb la gent,
amb la feina, amb la
família, canvia. Més que
canviar, ho veus diferent,
valores més, ets més
pacient, tolerant.

A vegades, tot treballant em
vénen records de frases dites en
alguna conferència o reunió, paraules
de Jesús que he llegit a l’Evangeli, i

em canvia la manera de treballar, és
diferent, no em sento cansada ni
angoixada.

El que us explicaré a continuació,
igual no us ho creieu o us fa gràcia,
però jo crec que va ser Jesús, l’amic
que sempre tinc al costat i quan el
necessito noto la seva presència.
Cada dia crec i confio més en Ell.

Doncs bé, un dia de les festes
de Nadal, estava treballant i
cansada de fer menjar. Tot d’una,
vaig sentir com una veu interior que
em deia: «Pensa que la teva feina és
molt important, perquè tu
comparteixes moments molt
importants amb la gent, estàs
present a la taula quan tots es
reuneixen per alguna festa». Vaig
anar rumiant aquestes paraules, i és
ben cert. A partir d’aquell moment,
vaig continuar preparant coses, però
amb una alegria i posant-hi més
amor, i el meu estat d’ànim va
canviar. Ja no em sentia cansada,
sinó amb ganes de treballar.

Totes les persones que
treballem fem un servei per
als altres. Ens hem de
sentir feliços de veure com
els altres són feliços. S’ho
passen bé, i això t’omple
interiorment.
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Sempre he estat i sóc molt
exigent en la feina ben feta, però
abans el treball era com una rutina, i
poder tirar la família endavant. Ara
també, però, com ja he dit, treballo
amb una alegria i sóc més feliç.
També procuro buscar un temps
cada dia per dedicar-li a Jesús, a
Déu, parlant-hi, amb moments de
silenci, pregant, meditant
l’Evangeli...

A vegades, i això em dóna molta
satisfacció en la feina, em ve algú
amb algun problema. No li pots
solucionar, però pel sol fet que

l’escoltes, aquella persona ja queda
més tranquil·la. Abans pensava que
era una pèrdua de temps, que tenia
coses a preparar i no tindria temps
de fer-ho. Però veig que és més
important aquella persona i que
l’escolti, perquè quan veus que se’n
va més tranquil·la és que jo li he
transmès alguna cosa, que hi ha
hagut un intercanvi de sentiments, i
crec que això és bo, que és el que
vol Jesús.

Una de les coses que demano a
Jesús, a més d’aquesta pau,
tranquil·litat i amor que Ell em dóna,
és que el meu cor estigui obert per
rebre’l i també per donar-ho als
altres.

És una gran alegria poder
parlar de Jesús amb els
altres, i anar coneixent-lo
cada vegada més per
poder seguir les seves
passes i entendre’l i
estimar-lo més.

Ara, el que ens proposa Jesús
també és molt difícil de seguir, ja que
estem en una societat molt egoista i
materialista. Això no és excusa, ja
que durant 2000 anys ha sobreviscut
el cristianisme i totes les èpoques
han estat difícils. Però una manera
de desprendre’ns d’aquesta societat
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egoista i materialista, de l’ambició
de poder, és parlant amb Jesús,
deixant que Ell formi part de la
nostra vida i escoltant-lo, no tenint
por de res, perquè confiem en Ell.
La por és un sentiment que ens fa
esclaus de moltes coses i ens priva
de fer-ne moltes més. Jesús, en els
Evangelis, sempre ho deia als
deixebles i seguidors seus: «No
tingueu por! Confieu en mi!»

Uns anys enrera, no ho
hauria dit, per vergonya,
per por a que se’n
riguessin. Ara ho dic
convençuda i amb força:
Sóc cristiana, crec en
Jesús i vull seguir-lo.

Avui en dia, en dir-ho o
reconèixer-ho sembla que siguis una
cosa estranya, però jo penso que
és trist que aquesta gent no coneguin
Jesús i la felicitat que dóna, ja que
no hi ha res que et faci més feliç que
estar amb Jesús.

Jo animo tothom a participar més
en les activitats, conferències,

compartir l’Eucaristia, perquè
realment es sentiran plens.

La fe cristiana amb la família
costa, sobretot quan els fills són
adolescents i cap dels seus amics
segueix els passos de Jesús. Es
senten com un «bitxo raro» i
renuncien a Jesús. Però crec que la
llavor que hem sembrat quan eren
més petits, en una altra etapa de la
seva vida se’n recordaran i donarà
fruit. Quan el marit i fills creuen i
confien en Jesús, viure la fe i
practicar-la és molt més fàcil. Ja que
jo crec que els fets de cada dia
respecte als altres són molt
importants: ajudar els necessitats,
escoltar, fer companyia a qui se sent
sol. Sobretot hem de ser humils i
senzills. De paraules, en podem
saber dir moltes i boniques, però si
no actuen en fets, són paraules
buides que no serveixen per a res.

He parlat amb molt de gust de la
meva fe. Desitjo que els sentiments
que sento us hagin arribat al cor i
sentiu un dia ple de felicitat i alegria
en el vostre cor.

Gràcies per escoltar-me.
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ACTE DE FE
Joaquim Ruyra

Enguany hem celebrat el centenari de la publicació de
«Marines i boscatges», de l’escriptor i terciari franciscà
Joaquim Ruyra. Aquest article és un fragment del discurs
que féu en l’acte de clausura d’una Missió donada a Blanes,
i publicat a la revista «Catalunya Franciscana» l’any 1927.

I ara, ja que celebrem un acte
de fe, vull declarar també davant de
tot el poble que sóc cristià, per la

gràcia de Déu, sense la qual no
hauria arribat a tan noble professió;
però que la meva fe, i la de bella

part dels meus
corre l ig ionar is ,
recolza sobre
principis racionals,
alguns dels quals vaig
a proclamar per si
poden servir de guia
als germans nostres
que no ens han
acompanyat en els
actes de la Santa
Missió i no han pogut
aprofitar-se’n. Heu-
vos-el aquí:

1. Estic cert,
absolutament cert,
que existeix un poder
sobrenatural capaç
de penetrar els
secrets de la nostra
consciència i d’alterar
les lleis de la
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naturalesa, perquè el reconeix, bé
que amb diferents noms, caràcters i
atributs, la humanitat de tots els llocs
i de tots els segles unànimement, per
virtut d’un instint ineludible. Tots
invoquem espontàniament aquest
poder en l’esclat dels nostres més
intensos sentiments de pena i
d’alegria, i ningú no s’escapa de
confessar-lo. L’experiència m’ha fet
veure que àdhuc els ateus més
entercs, en l’hora de les grans
tribulacions, el confessen, si d’altra
manera no, blasfemant-lo. Amén
d’això, el sentiment de la
responsabilitat humana, que creix i
es sobreexcita en els trasbals de la
pròxima mort, el senyala.

2. Estic cert, científicament cert,
que la cadena dels fenòmens naturals
no pot ésser eterna. Ho ha provat
Aristòtil amb el seu teorema dels
movents moguts, i és un principi que
s’ha d’incloure en les matemàtiques
com a incontrovertible. És, doncs,
necessari que el nostre món
fenomenal procedeixi d’una causa
de naturalesa distinta de la seva,
d’una causa completament
independent del temps i de la
successió que nosaltres coneixem.

3. No puc concebre que aquesta
causa primera no tingui una potència
intel·lectual superior a la suma de
totes les intel·ligències per ella
creades.

La seva saviesa, la
llegeixen, els meus ulls, en
les admirables màquines
que ha compost, una de les
quals és el cos viu de
l’home.

La considero, doncs, com a la
concreció més evident d’aquell
poder sobrenatural que ens veiem
obligats a reconèixer per llei fatal del
nostre instint. I entès així aquest
poder, l’anomeno Déu.

4. Estic segur que aquest Déu
Creador que ha volgut que tots els
progenitors de la terra sentissin amor
pels seus fills, no pot desinteressar-
se, amb indiferència, de les seves
criatures; ans trobo lògic que les
estimi, que els ho manifesti i que
desitgi rebre l’expressió de llur
correspondència amorosa. Aquell
Déu zoroàstric, anomenat pels
perses Zervan d’Aquerenne, que es
mostra indiferent al bé i al mal de
les seves criatures, ha d’ésser
necessàriament una aberració de la
intel·ligència. Lògicament Déu ha
d’haver-se revelat als humans. Així,
doncs, la revelació divina satisfà
completament la nostra raó i, quan
es manifesta més sensiblement i
amorosa, amb la vinguda de
Jesucrist, no pot deixar de
commoure’ns i d’entendrir-nos.

(segueix a la pàgina 27)
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L’ I S L A M
Jalil Bárcena

Conferència pronunciada per Jalil Bàrcena, arabista i Director de
l’Institut d’Estudis Sufís de Barcelona, en les Jornades de Diàleg
Interreligiós celebrades al Convent de Pompeia, els dies 2 i 3 de gener
del 2004.

Avui en dia ens trobem davant
d’una gran paradoxa pel que fa a
l’Islam. És cert que disposem d’una
gran quantitat d’informació sobre
l’Islam, però això no vol dir que
tinguem un gran coneixement sobre
ell. Ans al contrari, és ben poc el que
en sabem.

Dissortadament informació
i coneixement no sempre
signifiquen el mateix; i, en
el cas concret de l’Islam,
això és ben palès.

Si mirem els mitjans de
comunicació, podrem comprovar que
van plens d’Islam, però, insisteixo,
això no ens garanteix un mínim de
coneixement sobre aquesta tradició
religiosa.  És més, existeix una gran
desproporció entre informació i
veritable coneixement sobre l’Islam.
I és que per no saber ni tan sols
sabem què vol dir el mateix terme
«Islam», a què fa referència, quina
és la seva raó de ser.

Pel que fa a la seva pròpia
denominació, hi ha una gran
diferència entre l’Islam i la resta de
tradicions religioses i espirituals. Així,
és possible que no tinguem cap mena
de coneixement al voltant del
Budisme, que ignorem absolutament
les escoles en què es divideix,
Hinayana, Mahayana i altres, però,
si més no, en sentir el mot «Budisme»
sabem que té a veure amb la figura
de Buda. El mateix podríem dir del
Cristianisme; encara que no
sapiguem absolutament res a propòsit
del missatge cristià, el terme
«Cristianisme» ens condueix a la
figura excepcional de Jesús el Crist.
I el mateix succeeix amb el
Judaisme. Ho podem ignorar tot
sobre aquesta tradició, però el seu
propi nom ens remet al poble jueu.
En aquest cas la referència rau no ja
sobre una persona, com en el
Cristianisme o el Budisme o el
Cristianisme, sinó sobre un grup ètnic
i cultural precís, el poble jueu. I quan
sentim a parlar de l’Hinduisme
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immediatament ens ve al cap la
imatge de l’Índia, encara que no
tinguem ni idea sobre el que aboga
aquesta antiga religió, curulla de
diferents tendències i sensibilitats
espirituals, com ara el Ioga del savi
Patanjali o el Vedanta de Sankara.
En definitiva, ens trobem davant
d’una religió que pren com a
referència un espai geogràfic.

Fins aquí podem estar d’acord. El
problema ens arriba quan ens topem
davant l’Islam. A què fa referència
aquesta paraula? O el que és el
mateix: quin és el referent espiritual
de l’Islam en tant que tradició
religiosa? Perquè aquí no trobem cap
persona, ni cap cultura o grup ètnic,
ni cap espai geogràfic com a
referència a la que remetre’s. Això
ens porta a definir al terme « Islam ».

Es tracta d’una paraula àrab
que prové del verb aslama
que vol dir abandonament
lliure i confiat a la divinitat.

Per tant, el musulmà o la
musulmana, el practicant de l’Islam,
és aquell ésser lliurat confiadament
a Déu, la qual cosa significa que
l’Islam posa l’accent espiritual en
l’ànima de la persona. I és que, molt
possiblement, l’Islam sigui l’única
religió que pren com a referent no
pas una persona, o una geografia, o
un grup cultural, sinó un estat

interior de la persona. Així doncs,
tot aquell que està entregat
confiadament a la divinitat és, per
definició, un muslim, en àrab un
musulmà, qui s’ha fet esponjós i
permeable a Déu, que s’ha fet porós,
capaç d’Ell.

Com es pot comprendre, aquesta
definició de l’Islam té unes
conseqüències molt profundes,
perquè, segons això, no podríem
afirmar sense cap recança que Jesús
fou una persona lliure i confiadament
entregada a la divinitat, per tant un
musulmà? Algú pot dubtar que
Moisès no va ser algú arrebatat per
Déu? Això ens planteja una qüestió
molt punyent que té a veure, per un
costat, amb la historicitat de l’Islam,
és a dir, amb la seva projecció
històrica, i, per un altre, amb allò que
podríem anomenar l’espiritualitat
primordial, la religió perenne.

Podem afirmar que l’Islam és una
religió amb les seves pròpies
especificitats, però també és la
religió, en tant que síntesi de les
altres.

En efecte, l’Islam es
considera a si mateix no
com una tradició religiosa i
espiritual nova sinó com a
la suma de les revelacions
precedents.
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Per tant, veiem que hi ha dues
maneres d’abordar l’Islam: una
primera des del punt de vista
estrictament històric i, en segon lloc,
des de la perspectiva espiritual, allò
que podríem anomenar hierohistòria
o història sagrada. Atenent a la
història linial, la revelació de l’Alcorà,
fet a partir del qual es construeix
l’Islam, succeeix en un instant i un
lloc determinats de la història i de la
geografia, que és l’Aràbia del segle
VIIè.

Però el temps no tan sols és
quantitat. El temps no són els
rellotges. Des del punt de vista
espiritual, sabem que el temps no tan
sols és quantitat. El Temps amb
majúscula és qualitat; el temps
espiritual és qualitatiu i no respon als
paràmetres convencionals. Des del
punt de vista de l’espiritualitat, de la
història sagrada, de la hierohistòria,
la història no és sinó la història del
diàleg permanent entre Déu i la
humanitat a través dels profetes,

d’aquells éssers portadors d’un
missatge diví. Segons aquesta forma
d’entendre el temps, pròpia de la
tradició islàmica, es diu que l’Islam
és la religió primordial i, per tant,
eterna, perenne; ha existit sempre i
sempre hi serà mentre existeixi
l’ésser humà.

En efecte, l’Islam, en tal
que abandó confiat de
l’ésser humà al seu
Creador, ha existit sempre.

Per això es diu a la tradició
islàmica que el primer musulmà fou
Adam, el primer home, el prototipus
del gènere humà. En aquest sentit
podríem afirma que l’Islam no és cap
religió nova que hagi nascut amb la
predicació del profeta Muhàmmad.
Aquest fou enviat per Déu per a
confirmar els missatges precedents
i en tot cas purificar-los de les
possibles alteracions històriques i
complementar-los.

Aquesta afirmació posseeix unes
implicacions espirituals, religioses i
fins i tot històriques d’una gran
transcendència. Tan sols si tenim en
compte aquesta concepció islàmica
del temps i de l’espiritualitat
primordial entendrem que a l’Alcorà,
el llibre conformador de la tradició
islàmica,  apareguin Abraham,
Moisès, Jesús i fins i tot la Verge
Maria,  i siguin tots ells considerats
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musulmans.  En el segon capítol de
l’Alcorà, podem llegir en referència
als profetes anteriors a Muhàmmad,
profeta de l’Islam: «I no fem cap
diferència entre cap d’ells» ; com
si el missatge d’ aquest llinatge
profètic, d’aquesta gran tradició
abrahàmica compartida pel judaïsme,
cristianisme i Islam fos un, el mateix.

Dit això ens podem demanar
llavors per l’Islam històric. Quan
parlem de l’Islam històric ens referim
a aquella tradició religiosa i espiritual
nascuda al segle VIIè, construïda a

partir de la revelació alcorànica
rebuda pel profeta Muhàmmad, que
cristalitzarà en la cultura i la
civilització islàmiques. L’Islam, en
aquest sentit, es considera a si
mateix com a continuador d’aquest
diàleg històric, primordial, entre Déu
i la humanitat. Com a continuador i,
al mateix temps, restaurador
d’aquest diàleg.

Fonaments de l’Islam
Els dos grans fonaments sobre els

quals s’aixeca l’Islam, els ciments de
l’espiritualitat islàmica, són, primer,
l’Alcorà, el llibre sagrat que conté la
revelació divina transmesa al profeta
Muhàmmad, i, en segon lloc,
l’exemple del propi profeta
Muhàmmad. Però, aturem-nos ara en
aquest: qui és i què és el profeta de
l’Islam. En primer lloc, ens hauríem
de referir al seu  paper, la seva funció
dins de la revelació alcorànica, que
no és equivalent   -i no estic dient
que sigui superior o inferior- a la que
juga Jesús, per exemple, en el cas
del Cristianisme. I és que cada
tradició religiosa constitueix una
forma específica de revelació, i com
a tal és perfecta. Cada element
d’aquesta revelació té sentit dins del
propi context i compleix la funció que
ha de complir. En definitiva, la veritat
de Déu és bella sempre en totes les
seves formes.

El primer que hem de dir és que
la tradició islàmica s’aixeca sobre el
que podríem anomenar la terminalitat
del Profeta. El Profeta Muhàmmad
representa la culminació d’aquesta
línia de continuïtat, de diàleg etern
entre la divinitat i la humanitat.
L’Islam  considera que el Profeta
Muhàmmad no és tant el darrer
profeta, el segell de la profecia,
encara que també, com la síntesi de
tots els profetes.
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Dit curt i ras: Muhàmmad
és tots els profetes.

Així doncs, la seva funció és de
síntesi espiritual de la cadena
profètica que arrenca d’Adam i
culmina en el propi Muhàmmad.

Aturem-nos, però, a analitzar què
representa Muhàmmad per a l’Islam.
En primer lloc, ell és el missatger
(rasûl) que trasllada la paraula de
Déu. Així com el Cristianisme és una
religió personalista, és a dir, la
persona de Jesús és pròpiament el
missatge, en l’Islam parlaríem en
termes de trascendentalisme per a
referir que es posa l’accent en Déu
com Absolut, en el seu  missatge de
Déu, és a dir, en el llibre revelat,
l’Alcorà, que és per a la tradició
islàmica el discurs actiu de Déu. Per
això el paper del Profeta Muhàmmad
no és sinó el de missatger. El mateix
nom Muhàmmad, en llengua àrab, és
un nom verbal en forma passiva:
«aquell que s’ha fet digne de ser
digne de l’elogi», digne, per tant, de
ser el receptacle a través del qual
transita lliure la paraula de Déu. De
totes maneres, hauríem de tenir en
compte el particular concepte de
llibre que posseeix l’Islam, perquè no
es redueix únicament al llibre sortit
de la impremta. Ans al contrari,
l’Islam entén tota l’existència com a
llibre, com a text curull de signes que

cal llegir, o el que és el mateix,
interpretar.

Així doncs, el Profeta Muhàmad
no pot ser més que un ésser passiu
davant de la revelació divina, en tant
que vehicle a través del qual opera
la paraula de Déu. Com pot veure’s
existeix un clar paral·lelisme,
subratllat per autors tant cristians
com musulmans, com l’iraní Seyyed
Hossein Nasr, per exemple, entre la
figura de la Verge Maria i el Profeta
Muhàmmad.

Efectivament, existeix una
correlació entre la virginitat de la
Verge Maria,  la seva puresa
immaculada, i la senzillesa, la
humilitat, la virginitat espiritual i
intel·lectual de Muhàmmad. S’ha de
ser «verge», espiritualment parlant,
per poder acollir la paraula de Déu i
projectar-la en la seva sublimitat.

El missatge de Déu no
busca  l’ésser més
intel·ligent, o amb més
coneixements, sinó, al
contrari, a qui ha estat
capaç de buidar-se
absolutament, de deixar-se
penetrar.

Per tant, ens trobem davant d’una
via negativa, la qual cosa vol dir que
el treball espiritual comença per
negar tot allò que no és Déu, per
oblidar-se de tot allò que no és Ell.
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La tradició cristiana ens mostra
una figura incommensurable, el
Mestre Eckhart, que té una expressió
bellíssima que diu així:
«Déu meu, et demano
buidar-me de tu
mateix»,  és a dir,  de
tot allò que jo em penso
que és Déu. La
radicalitat del missatge
islàmic rau
precisament en pensar
que tot allò que creiem,
pensem i, fins i tot,
preguem i coneixem sobre Déu, no
és Déu. O si es vol dir d’una altra
manera, és més que tot això.

Per tant, aquest absolut buidatge
del Profeta Muhàmmad exigeix que
històricament sigui el que és, un home
illetrat, analfabet. A Déu no li cal
algú que faci un gran discurs sobre
Ell, que pugui raonar bé sobre Déu,
sinó algú que estigui buit per rebre el
seu missatge.

L’Alcorà,
l’existència com a text

L’exemple del Profeta
Muhàmmad (sunna) i l’Alcorà
constitueixen les dues fonts de les
que beu l’Islam. De vegades es diu
que l’Islam és una tradició religiosa
construïda al damunt d’un llibre, sobre
un text, que és l’Alcorà. Per a
l’Islam, aquest té un origen diví. A
tota tradició religiosa li cal que Déu

es faci home. Altrament, seria
impossible entrende’l. Sobre això, és
cert, hi ha hagut moltes discussions i

polèmiques, també
dins de l’Islam. Hi
ha unes paraules de
sant Ireneu que
diuen: «Déu s’ha
fet home, perquè
l’home es faci
Déu». També en
l’Islam Déu es fa
home, però cal
matisar de quina

forma. En el context islàmic, Déu es
fa home mitjançant el llenguatge.
Des del moment que parla, que utilitza
el llenguatge, que és una qualitat
humana, Déu s’humanitza. Però així
com en la revelació cristiana Déu es
fa home i s’encarna en una figura
concreta, Jesús, en l’Islam, s’encarna
en un text, l’Alcorà. La idea de llibre,
de text, és fonamental en l’Islam.
Però, tal com ja hem mencionat
anteriorment, es tracta d’una idea no
restrictiva d’aquest concepte.

En efecte, l’Islam entén
tota l’existència com a text
obert que cal llegir i
interpretar a cada moment
ja que es reescriu
constantment.

L’origen de l’Alcorà, ho hem dit,
és celestial, diví. Les paraules de
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l’Alcorà no les pronuncia el Profeta
Muhàmmad, no són obra de la seva
mà, perquè, ja ho hem apuntat, és
analfabet, i no pot escriure ni llegir,
sinó que és el propi Déu qui transmet,
qui inspira, aquestes paraules.

L’Alcorà se’ns presenta a hores
d’ara com un text desconegut, tot i
ser, per què no dir-ho, una peça més
del patrimoni espiritual de la
humanitat. De la mateixa manera que
tenim poc coneixement sobre l’Islam,
malgrat disposar de molta
informació, de vegades massa, el
mateix succeeix amb el text
alcorànic. Perquè… quin és, per
exemple, l’objectiu de l’Alcorà? Cal
dir, en primer lloc, que l’Alcorà no
és un codi civil. És cert que moltes
vegades, d’una forma abusiva, tant
des de dins com des de fora de
l’Islam, se subratllen aquells aspectes
normatius i legalistes, de caire jurídic.

És cert que aquests aspectes hi són
insinuats, però de cap manera
constitueixen el fonament, a banda

que no ocupen ni un 3% del total del
text. Un gran savi contemporani de
l’Islam, indi d’origen, anomenat
Muhàmmad Iqbal, afirma en el seu
llibre La renovació del pensament
religiós en l’Islam:

«L’objectiu principal de
l’Alcorà és desvetllar dins
l’home una consciència més
alta de les seves múltiples
relacions amb Déu i
l’Univers».

Però tornem de nou a la figura
del Profeta Muhàmmad per tal de
copsar millor el seu paper dins
l’Islam. Abans hem subratllat la seva
dimensió humana. Ell és, en efecte,
un home. És prou coneguda la
polèmica islamo-cristiana sobre la
naturalesa humana de Muhàmmad i
sobre la negació islàmica de la

divinitat de Jesús.
També coneixem a
bastament la polèmica
sorgida dins del propi
Cristianisme a propòsit
de la doble naturalesa
divina i humana de
Jesús. Aturem-nos un
instant en aquest punt.
El profeta Muhàmmad
és per a l’Islam,

efectivament, un home. I això cal
subratllar-ho. És un home, sí, però
que s’ha fet capaç de Déu. Molt
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possiblement el musulmà podria dir
tranquil·lament que Jesús o qualsevol
altre profeta són Déu, en el sentit que
són éssers que s’han fet capaços de
Ell; s’han eixamplat de tal manera
que s’han fet aptes, receptacles de
Déu. Per tant, podríem dir sense
complexes que, efectivament, Jesús
és, des d’aquest punt de vista, Déu.
Però, en paral·lel hauríem d’afirmar
que, segons l’Islam, Déu no és Jesús
o que Déu no és el Profeta
Muhàmmad. Déu no s’esgota en els
profetes.

Un cop més hem de subratllar la
importància que per a l’Islam té no
associar res a Déu, o el que és el
mateix, apuntar el seu més absolut
transcendentalisme. Es diu en
l’Alcorà: «I  no hi ha res que sigui
com Ell» (Alcorà 112, 4).  I aquest
«no hi ha res», evidentment, té a veure
amb el que podem formular, pensar,
concebre, imaginar i fins i tot
representar. Tot és queda curt davant
la seva incommensurabilitat.
Aquesta ha estat la raó per la qual el
paper de la teologia dins de l’Islam
ha estat molt feble en comparació,
per exemple, al Cristianisme.

Perquè tot allò que es pugui
dir al voltant de Déu no té
cap mena d’interès si no va
acompanyat de l’element
experiencial. Viur e Déu i no
pas pensar-lo.

Era Hegel el que deia que els
filòsofs s’havien passat la vida
donant tombs al voltant del temple. I
qui diu els filòsofs podria dir els
teòlegs. L’espiritual sufí, aquell que
representa l’essència de l’Islam, vol
penetrar en el temple i no pas perdre’s
al seu voltant amb especulacions
buides.

Déu està sempre un pas
més enllà de tot el que
puguem pensar i afirmar
sobre Ell.

És precisament per aquest caire
fugisser de Déu pel que el sufisme
és una mística de la nostàlgia
perpètua, perquè Déu, utilitzant un
llenguatge amorós, és un amant
inabastable. Perquè quan sembla que
l’atrapo se me’n va. Heidegger ja
sostenia que Déu, per ser, no ha de
ser res, perquè en el moment que és
alguna cosa ja deixa de ser Déu.

Per tot això és pel que l’art islàmic
no representa a Déu, encara que hi
és absolutament en l’obra d’art.
Perquè la representació és un límit
que posem a quelcom que és il·limitat
per naturalesa. I no hi ha
representacions de la divinitat perquè,
tal com s’afirma en el Cristianisme i
ens recorda amb insistència la
revelació alcorànica, és l’home el que
ha estat fet a imatge de Déu i no a
l’inrevès com veiem en l’art cristià,
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per altra banda estèticament d’una
bellesa sublim. Déu ha fet a Adam i
la seva descendència, l’ésser humà,
a la seva imatge. En l’art islàmic s’ha
volgut posar l’accent en un altre
element: el llenguatge, que és allò que
ens fa humans. L’home és homo
loquens.

El llenguatge és el nostre
do. Parlar, crear amb la
parla, ens fa ser gairebé
com Déu.

En certa forma, el llenguate és en
nosaltres, en el nostre pla humà, el
reflex del que en el pla celestial és la
Paraula creadora de Déu. D’aquí
que la cal·ligrafia, l’art de l’escriptura
embellida, o el cant recitatiu de
l’Alcorà, siguin les manifestacions
artístiques més importants d’aquest
art islàmic al que ens referíem.

Per acabar, m’agradaria fer
esment de dos darrers aspectes, un

a propòsit del Profeta Muhàmmad i
l’altre, de ben concret, sobre la
civilització i la cultura islàmiques
concretes.

Respecte al Profeta, m’agradaria
mencionar els cinc aspectes que per
a mi defineixen la seva personalitat i
la seva missió profètica.

Primer que res, subratllaria
de la seva biografia, una
adhesió implacable,
intrèpida a la Veritat amb
majúscula.

És a dir, la seva total sinceritat.
Fixem-nos el fàcil que hagués estat
caure en la temptació de dir «jo sóc
Déu», sobretot si atenem al seu alt
rang espiritual i social i el notable pes
que ocupa dins de la jove comunitat
islàmica. Cal subratllar, crec jo, el
mèrit d’afirmar que ell només és, i
destaco aquest terme, un missatger.
En segon lloc, podem mencionar el
seu elevat sentit de la justícia i la
generositat. Tercer, la seva simplicitat
en el comportament, derivada potser
dels seus humils orígens i de la radical
presència del desert. Beduí, és a dir,
l’habitant del desert, vol dir en àrab
justament aquell que no té res… i ho
té tot! El beduí és lliure perquè les
coses no l’han esclavitzat. En quart
lloc, l’aspiració del Profeta
Muhàmmad a la bellesa, l’amor per
la bellesa i en paral·lel a la neteja.
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Seves són aquestes paraules: «Déu
és bell i estima la bellesa» o
aquestes: «Si cerqueu Déu,
automàticament trobareu la
bellesa, però si cerqueu la bellesa
no forçosament trobareu Déu».
Déu és la veritable bellesa. Com deia
l’escolàstica llatina, Déu és verum,
pulchrum, bonum: veritable, bell,
bo. I cinquè, i últim, un aspecte per a
mi molt trascendental com és la
sacralització de la
dona i de la
sexualitat. És de
sobres conegut el
seu hadiz en què
afirma que els tres
regals més
importants rebuts
de Déu són: la
pregària, els
perfums i la dona.Dissortadament, no
sempre al llarg de la història de
l’Islam tothom ha seguit aquesta
sacralització del femení. Ans el
contrari, hem vist, i veiem encara,
com la condició de la dona ha estat
rebaixada a uns nivells insostenibles.

Aquests són els trets de la
personalitat del Profeta Muhàmmad
que volia mencionar. Pel que fa a
l’Islam en general el que voldria
anotar és la seva vitalitat en un
aspecte ben concret i no pas
marginal. Deixeu-me dir abans, però,
que és indubtable que assistim a una
certa decadència del fet religiós

tradicional, més concretament de les
institucions religioses, encara que no
pas de l’espiritualitat. No cal més que
mirar la quantitat de publicacions que
s’editen sobre el tema. I aquesta crisi
és un fenomen general i no només
quelcom del nostre context europeu.
Les religions, inclòs l’Islam, estan
malaltes. Però crec que al mateix
temps hi ha quelcom de les pròpies
tradicions religioses, tal vegada allò

de més lligat a
llurs intuïcions
més fonamentals,
que posseeix una
enorme vitalitat.
Voldria per cloure
a q u e s t a
i n t e r v e n c i ó
m e n c i o n a r
alguns trets de la

vitalitat de l’Islam. Per un costat, i
no parlo en termes moralistes, un gran
valor de la tradició islàmica és la seva
condició abstèmia. I abans d’emetre
qualsevol judici a propòsit d’aquesta
afirmació, pensem en totes les
implicacions que l’alcohol té en les
nostres societats. Els altres dos
signes externs de la vitalitat
contemporània de l’Islam són el
dejuni del mes de Ramadan i la
peregrinació anyal a la ciutat de La
Meca, fontana de l’Islam. Es tracta
de dues pràctiques espirituals molt
exigents en tots els sentits que
demanen de les persones una fe
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activa, gens acomodatícia. El sentit
del mes de Ramadan és la
commemoració de la revelació de
l’Alcorà. Efectivament, l’Alcorà
descendeix al cor del Profeta
Muhàmmad durant aquest mes
sagrat.

El sentit espiritual de
dejunar és buidar-nos, fer
espai dins nostre, fer-nos
capaços de Déu.

El seguiment massiu d’aquesta
pràctica, de vegades en condicions
molt poc favorables des del punt de
vista de l’organització de la jornada
laboral, constitueix un fet insòlit,
humanament digne d’ elogi, més enllà
de les nostres creences i conviccions
religioses.

Pel que fa a la peregrinació anyal
a La Meca, fontana espiritual de
l’Islam, també es tracta d’una
pràctica que demana una
determinació i una fortalesa molt
particulars. Aquest viatge extern,
cinquè pilar de l’Islam, juntament
amb la proclamació de l’unicitat de
Déu, l’oració, la solidaritat
econòmica i el dejuni del mes de
Ramadan, és en realitat una
prefiguració d’un viatge intern. De
vegades hom necessita viatjar fora i
molt lluny per perdre’s i a l’hora
poder trobar-se a dins. En realitat,

tota espiritualitat és un viatge i, més
encara, la vida és un viatge en ella
mateixa. La peregrinació o haix
constitueix una gran manifestació
ritual i col·lectiva d’una gran
profunditat espiritual. Perquè hem de
tenir en compte que l’espiritualitat no
és un assumpte individual. L’Islam és
una espiritualitat compartida. Al
capdavall, estar amb Déu és estar
amb els homes. L’Islam, en general,
i el sufisme, en particular, en tant que
via mística o camí interior, no són vies
personalistes, ni individuals de
salvació personal. L’exemple dels
profetes al llarg de la història de la
humanitat és d’un gran compromís
amb la vida i amb els éssers humans,
amb els seus anhels i patiments.

La mística mai no és etèria o
gasosa sinó matèrica. Jo no crec que
l’esforç, que el patiment, que
l’exemple viu i heroic de cada
profeta, sigui Moisès, Jesús o
Muhàmmad, hagi estat simplement
per a legar-nos dos o tres tècniques
de meditació a realitzar un quart
d’hora al matí i a la tarda, per tal de
relaxar-nos i alliberar-nos dels
condicionants de la vida moderna.
L’espiritualitat és una altra cosa de
més fonamental que té a veure amb
la transformació de la nostra pròpia
vida, la qual cosa exigeix d’un
compromís personal i col·lectiu
extraordinaris.
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Què us diré de Jesucrist i del
signe de la Creu que hem esculpit
en aquesta pedra com a estendard
seu i nostre, recordatori d’uns dies
en què estre-tament l’hem abraçat i
hem promès no abandonar-la? No
hi ha ningú que a través de les
pàgines dels Evangelis no vegi sortir
la figura de Jesús com la més noble
i poètica que hagi evocat mai la
història. Els gran
Sants (una Eulàlia,
un Llorenç, un
Francesc, un
Ignasi...) ens
causen extraor-
dinària admiració,
i l’heroïcitat de
llurs virtuts ens
sembla insupe-
rable. Però quan
els comparem
amb Jesucrist, tots
s’enlletgeixen,
acusant certa grolleria humana i
adoptant als nostres ulls una
contorsió violenta de lluita contra les
pròpies misèries.

Només Jesús practica les
virtuts sense esforç, amb
una suprema elegància
inimitable. Exhala bondat
tan naturalment com els
lliris exhalen olor.

Sempre recte, sempre pur,
sempre prudent sense ombra de
covardia, dolç sense la més lleu
debilitat, humil sense màcula de
baixesa, i digníssim i majestuós
sense cap inflament de pompa, la
seva equanimitat no es desment mai
a través de les circumstàncies més
dificultoses, que sigui possible imagi-
nar. Respira tal autoritat que, àdhuc

mirant-lo purament en el seu aspecte
humà, el sol pensament de dubtar
d’una paraula seva, una paraula de
l’home més honrat de la terra, hauria
de bastar per a causar-nos horror.

Però no és home solament, ho
sabem de cert. Si supera als herois
de la virtut, és perquè és més que
heroi: és Déu humanat. Ell mateix ho
ha declarat sense jactància ni
intenció de treure’n cap profit per a
la seva vida; ho ha declarat en

(ve de la pàgina 14)
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ocasions solemnes, ho ha confirmat
en la proximitat de la mort i ho ha
deixat provat amb innombrables
miracles que és impossible posar en
dubte. Ressuscitador i ressuscitat,
segons testimonis oculars, alguns
dels quals han sofert mort i martiri
per a sostenir-ho en tals condicions
que la més exigent crítica històrica
no pot refusar-los, no hi ha
humanament una llum intel·lectual
més clara que la que ens obliga a
reconèixer la seva divinitat. I, un cop
segurs de la seva divinitat, creure a
ulls clucs en els misteris que ens va
revelar, subjectant-nos a la Santa
Església que va fundar, aprofitant-
nos dels sants sagraments que, per
a bé nostre, va instituir i viure
abraçats a la creu en què va redimir-
nos, és la més lògica de les
conseqüències.

Creure en Jesús, en totes les
revelacions de Jesús! Això no costa
res. El descriure-hi sí que implica
violència de l’enteniment. Rieu-vos-
en, dels qui combaten aquesta fe en
nom de la ciència. No és la ciència,

sinó el desagraïment i el pecat els
qui li allunyen els homes, al bon
Jesús. La fredor de cor és la rel de
totes les infidelitats.

No basta creure per
conservar la virtut
sobrenatural de la fe: cal
correspondre amb un amor
ardent a l’amor sense
límits que el boníssim, el
tendríssim, l’amabilíssim
Déu-home ens ha
manifestat;

i enfervorir aquesta amor ha sigut el
principal objecte de la Santa Missió
de què ens estem acomiadant. Feliç
qui n’hagi obtingut fruit! Feliç qui,
cada vegada que vegi aquesta creu
que posem a la paret exterior del
nostre Temple Parroquial, recordi
amb la satisfacció que dóna la
inefable pau de Déu, les santes
diades en memòria de les quals
l’hem esculpida! I feliç també qui,
no havent-se aprofitat del sant
temps que ella recorda, rompi a
plorar al seu davant penedint-se’n!
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AL SERVEI DE LA COMUNIÓ
Homilia en la celebració dels 50 anys de prevere

Josep Massana

Són 50 anys de vida com a
sacerdot. Matemàticament parlant
serien 18250 misses celebrades,
més les vegades que has de dir-ne
dues o tres al dia... Diem, doncs, un
nombre rodó... 25000. Però no és
el nombre de misses ni d’anys el
que ens mou a celebrar aquesta
efemèride, sinó el dia a dia de cada
celebració, que ha fet possible
arribar aquí amb convenciment i
amb fe i amb joia compartida... Com
tampoc són els 50 anys, o les «noces
d’or», del meu germà Lluís
i la Teresa, sinó el dia a
dia, els 26000000 de
minuts com-partint la vida
en l’amor i l’ajuda mútua.
És un do de Déu l’haver
arribat aquí, reafirmant
amb fe i convenciment el
valor dels signes
sacramentals rebuts.

1. Això del sacerdoci
és una cosa ben especial.
Si el valorem sense referir-
nos a la pròpia persona,
podem descobrir en el seu
endins una fecunditat que
marca la història humana,
tant en la dimensió

espiritual com en la dimensió
humana i social.

En nom de què aquesta funció
tan específica, que fa mirar sempre
enlaire? En nom de què se’ns dóna
una categoria que no ens hem
guanyat?

En nom de què se’ns fa entrar
en la interioritat de les persones, en
aquest món que tothom considera
«secret», en el qual parlem de coses
que hauríem de dir a Déu i que no
acabem de dir-li mai?
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És evident que això ens fa sentir
una forta responsabilitat a tot aquell
que li toca algun dels múltiples «dons
de l’Esperit», de què parla la carta
de sant Pau que hem escoltat, i que
estan escampats d’ací d’allà... i que
n’hi ha per a tots.

És evident que amb tot això,
quan ens ho creiem massa i ens ho
apropiem, correm el risc d’assumir
unes «paternitats despro-
porcionades», manifestes quan els
sacerdots ens fem dir el nom de
«pare». L’Evangeli ens diu que de
«Pare» només n’hi ha un... i
nosaltres tots som «germans»
(«frares», que deia sant Francesc).

2. Quan ens ho mirem
degudament, ens adonem que el
sacerdoci és una gran institució al
servei de la «comunitat». Això és
fàcil de dir i no fàcil de fer, perquè
l’altre risc que es corre és el de
«servir-se» de la comunitat, més que
no pas «servir» la comunitat.

El paper essencial de
servei sacerdotal és servir,
conjuntar, acollir, animar i
celebrar el sentit de la vida
que Déu ens ha posat a les
mans.

Aquesta és la nostra tasca
primordial, més que no pas imposar,
ordenar, prescriure, i menys

condemnar... És així com veiem que
la funció sacerdotal està ordenada
a l’Eucaristia, a tot el que significa
comunió, a tot el que és «fer grup» i
«fer comunitat».

3. Ara, després de 50 anys i
d’haver celebrat la missa 25000
vegades...

- encara que visquem en un
temps de fe que, per alguns, està de
baixa, però per altres, com per mi,
aquesta fe d’avui és un «signe de
nous temps»...

- encara que algun només vegin
abundants cabells blancs en les
nostres celebracions..., altres hi
veiem una fidelitat que obre camí a
l’esperança...

- encara que, per a molts, la
missa només valgui quan els nens fan
la Primera Comunió, i aquesta
esdevingui una mena de certificat per
dir que no trepitjaran mai més una
església..., altres podem dir que
encara creiem en la Primera
Comunió...

. encara que siguem tan poc
creatius, que no sabem donar vida
a uns signes sacramentals, que en
van tan plens...

Hem de reafirmar la fe en aquest
sagrament, capaç de donar sentit ple
a la vida, i de conjuntar i de reforçar
les fibres de tota la comunitat
humana.
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4. Aquesta realitat fonda del
memorial de Jesús és el que explica
la vitalitat i la permanència de
l’Eucaristia en l’Església i en el món.

És aquesta realitat la que ens fa
dir que «l’Eucaristia és el centre de
tota comunitat cristiana», que «no hi
ha Eucaristia sense comunitat, ni
comunitat sense Eucaristia»...

Aquest és el moll de l’os
de la vida cristiana d’ara i
de sempre.

I és a partir d’aquesta realitat que
neixen els serveis i els compromisos
a favor de la comunitat humana.

És perquè creiem en aquest valor
permanent, que ens
posem al servei de tot
el que significa i porta el
nom de comunitat, sigui
la gran comunitat
«Església», sigui la
petita comunitat
domèstica, la família,
sigui el grup d’amistat,
sigui l’equip de
matrimonis, sigui el grup
de reflexió, sigui el grup
d’esplai, sigui el grup
coral, sigui el grup
d’ajuda als necessitats,
siguin els grups de
catequistes i els grups
d’infants, sigui tota
associació que ajudi i
animi les persones...

A aquestes alçades,
em sembla bé poder
afirmar que, amb més o
menys claredat
d’intencions, aquest és
el camp on els
sacerdots treballem per
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construir el Regne de Déu. A mi em
semblen ben emprats els 50 anys. I
jo ho agraeixo a tots, perquè amb
la vostra presència aquí en doneu
testimoni. Si no, ja no estaríeu aquí,
aguantant a peu dret aquesta estona.

Ben segur que hi ha «molt
d’utopia» en l’ideal de les
«comunitats», però el cert és que,
per elles, inclosos els partits, es mou
la fe i la vida social dels pobles.
Prou bé sap tothom que els
individualismes i els egoismes
tenallen l’esperit i ofeguen les
aspiracions de pau, de justícia i de
llibertat.

I més segur és encara, a aquestes
alçades, que cal confessar la pròpia

limitació i el fracàs més absolut de
tot projecte basat només en la
pròpia suficiència...

No ens recordem mai prou
que «tot és do», i que és
l’Esperit el que fa la feina.

És bonic veure que Jesús també
es va preocupar d’una petita
comunitat, la dels nuvis de Canà de
Galilea, i els va fer accessible el
millor vi, el vi que fa sang, que dóna
vida, que alegra el cor, el vi de la
bona convivència, el vi de la
germanor, el vi que es fa presència
sacramental, com el pa que
compartirem.
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O DÉUS O ANIMALS
Un tastet de sant Joan Crisòstom

Eduard Rey

Sant Joan Crisòstom va néixer a mitjans del segle IV a
Antioquia. Convertit al cristianisme, fou batejat quan tenia uns
vint anys. Després d’un temps de vida monàstica, es va dedicar
al ministeri de la predicació. La seva fama arribà a
Constantinoble, d’on fou consagrat patriarca el 398. Des de la
seva seu, Joan seguí amb la seva predicació abrandada, fins a
fer-se molest per a altres bisbes i per a la mateixa cort imperial.
Morí el 14 de setembre del 404, condemnat a l’exili, a Armènia.
Oferim aquí una petita selecció de textos especialment
interessants de les seves Homilies sobre sant Mateu, estructurats
entorn de la seva proposta del camí de la perfecció cristiana.

En primer lloc, cal preguntar-se
a qui va dirigida la proposta de la
vida cristiana: a uns pocs escollits o
a tothom? Al principi del Sermó de
la Muntanya, sembla que Jesús es
dirigeixi només als seus deixebles,
fent que se li acostin especialment.
Vol dir això que aquestes paraules
estan dirigides només a ells? Sant
Joan Crisòstom irromp en la
discussió eterna de si hi ha dos tipus
de cristians negant taxativament

aquesta distinció. Les benaurances
s’adrecen, sense cap limitació, a
tots els homes. En efecte, no va
dir: «Benaurats vosaltres, si sou
pobres», sinó: Benaurats els
pobres. És cert que ho va dir a
ells, però el consell era vàlid per
a tothom1. Així s’explica que posi
d’exemple per a tothom els monjos
d’Egipte, especialment sant Antoni,
i recomani a tothom que en llegeixi
la vida i la prengui per model
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emprenent el mateix camí de
perfecció evangèlica. I a la gent que,
espantats, s’excusen dient «Jo no
sóc monjo», els respon que aquests
models i l’aprenentatge de les
Sagrades Escriptures  són més
necessaris per al qui viu en el món
que per al monjo, perquè als qui es
mouen en el món, als qui dia rera
dia reben ferides, a aquests, més
que a ningú, els calen les
medicines.2.

Quines són aquestes ferides que
es reben en el món? En aquest punt,
les Homilies sobre sant Mateu ens
porten força informació sobre els
costums de l’època, i ens fan veure
que les coses tampoc no han canviat
tant. Els espectacles que descriu,
que es poden classificar
perfectament com a pornogràfics,
sembla que eren molt concorreguts3.
I el remei que proposa contra
aquesta pornografia és d’una gran
humanitat: ¿Com et mirarà
després la teva dona quan tornis
de veure aquella iniquitat? ¿Com
et rebrà, com et parlarà, després
que has deshonrat tot el sexe
femení d’aquesta manera?4 Jo us
vull posar en mans de les vostres
pròpies dones perquè us
instrueixin5. Això no deixa de ser,
en la mentalitat de sant Joan
Crisòstom, una humiliació, ja que

està convençut que l’home ha estat
posat per Déu per sobre de la dona,
però amb aquests espectacles els
homes es degraden tant que si
menyspreeu aquestes mestres, us
enviarem a l’escola dels
ir racionals, i allí us ensenyarem
quantes aus, quants peixos,
quants quadrúpeds i serps són
més pudorosos i castos que
vosaltres6.

Però pitjor encara que
aquesta degradació, hi ha
l’amor al diner , que
deshumanitza la persona.

Sant Joan Crisòstom lloa els
pobres que viuen amb fe, i adverteix
als rics que es despreocupen dels
seus germans.

En aquestes homilies no trobem
gaire l’al·legoria, tan pròpia dels
Pares. Possiblement l’evangeli dóna
menys oportunitats de fer-ho que els
llibres de l’Antic Testament, i menys
encara fragments tan directes com
el Sermó de la Muntanya. Però a
l’homilia quarta hi ha una autèntica
joia d’aquest gènere. Parlant contra
la vanaglòria, treu l’exemple de
Nabucodonosor, que va voler ser
admirat per l’estàtua d’or que havia
fet erigir, i dels tres joves que s’hi
van negar. Els tres joves, que en el
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forn van confessar els seus pecats i
van donar gràcies a Déu, són
interpretats com una imatge dels
pobres que saben portar amb acció
de gràcies la seva pobresa.

Fins quan calgui llençar-
se a la fornal ardent de la
pobresa, preferim-ho,
abans que adorar l’estàtua
d’or7.

Joan Crisòstom va jugant amb
dos forns, el de la pobresa i el de
l’infern. El de la pobresa no crema

a qui hi va amb fe, humilitat i
agraïment a Déu. El de l’infern és
per als qui no volen baixar amb
l’almoina al de la pobresa. No ens
quedéssim, doncs, fora de la
fornal, en no tenir compassió
envers els pobres, si no volem que
ens passi el mateix que als
ministres del rei de Babilònia.  Si
baixeu i us poseu entre els joves,
el foc ja no us farà mal; però, si
us quedeu allà dalt i menyspreeu
els qui estan en la fornal de la
pobresa, la flama us abrusarà8.

Sant Joan Crisòstom carrega fort
contra els rics, als
quals acusa d’haver
encès aquest forn
de la pobresa. Es
precipitaran ells
m a t e i x o s
emmanillats a les
mateixes flames
que van encendre
amb les seves
mans9. Però el
pitjor càstig no és
l’infern, sinó que el
ric que es desentén
del pobre és algú
que ha perdut la
dignitat. L’amor al
diner és el pitjor que
li pot passar a
l’home, allò que el
perd completament,
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que el converteix en assassí i li fa
perdre fins i tot la noció de
l’autèntica humanitat. Aquest amor
regalima sang humana, té  mirada
criminal, es més ferotge que
qualsevol fera, escorxa els qui
captura, i el més greu és que no
deixa que es sentin les seves
ferides. Perquè els qui pateixen
aquests mals, haurien d’estendre
les mans cap als altres i demanar
auxili; però es senten molt
satisfets de rebre aitals
queixalades de la fera ¿Hi pot
haver res de més llastimós?10.

D’aquest amor al diner és filla la
usura, que és pròpia de gent amb
molt poca vista comercial: en
comptes de prestar els diners a Déu,
que ho ha de retornar
esplèndidament en l’eternitat,
prefereixen cobrar-s’ho
mesquinament aquí a la terra!
Diverses vegades, amb el rerafons
implícit de Mt 25, sant Joan
Crisòstom diu que, quan donem al
pobre, Déu esdevé deutor nostre.
No obstant, l’usurer trafica amb
les desgràcies alienes, i fa el seu
agost amb la misèria del seu
proïsme (...). Quan ens ajuda,
agreuja la nostra pobresa; quan
ens allarga la mà, ens empeny;
quan sembla que ens aculli en el
port, ens llença al naufragi,
estabellant-nos en un escull (...)

Jo voldria que rebessis el cel, en
comptes d’or, en interès!11. Aquest
fragment no ha deixat de ser de
rabiosa actualitat, i hom es pregunta
si el Crisòstom havia demanat una
hipoteca com les d’ara.

Aquesta és l’única
alternativa a la perfecció
cristiana: la degradació
total de l’home i la pèrdua
de la seva dignitat.

L’home que no segueix
l’evangeli, s’animalitza. Però, què
dic cristià! No puc saber
clarament ni si ets un home.
Dónes guitzes com un ase, saltes
com un toro, renilles sobre les
dones com un cavall, ets golafre
com un ós, engreixes la teva carn
com una mula, ets rencorós com
un camell, depredador com un
llop, piques com un escorpí. ¿Com
puc posar-te en el número dels
homes, si no veig en tu les
característiques de la naturalesa
humana? I, si no et puc dir home,
com et donaré el nom de cristià?12.

Així doncs, si no volem caure
d’aquesta manera, haurem de seguir
el camí de l’evangeli. Per on es
comença? L’exemple a seguir són
els nens petits. Abans de res,
aprenen la forma de les lletres;
després comencen a distingir les
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tortes, i així, pas a pas, arriben a
aprendre a llegir. Fem-ho així
nosaltres també; divideint en
parts la virtut (...) i, enllaçant les
virtuts les unes amb les altres,
escrivim-les en les nostres
ànimes.13 I la primera escola o cal
posar en pràctica aquest
aprenentatge és a casa: Si a casa
teva no insultes la teva dona, ni
el teu esclau, ni ningú altre,
arribaràs a no insultar ja mai
ningú14.

Aquest abecedari de virtuts que
cal anar enllaçant en l’ànima
comença per la humilitat. Sant Joan
Crisòstom dedica tres llargues
homilies a la genealogia de Jesucrist
amb què comença l’Evangeli de sant
Mateu. En la tercera homilia, els
avantpassats, o, més ben dit, les
avantpassades, més aviat poc
santes, de Jesús, serveixen per a
introduir aquest tema. Cal que el qui
es sent orgullós de la seva
ascendència consideri els
avantpasats de Crist, desinfli tot
el seu orgull i el posi només en les
seves bones obres. O més aviat ni
tan sols en les seves bones obres
(...). Si et vols vantar d’alguna
bona obra, no tinguis orgull, i
aquesta serà la teva millor obra.
No pensis que has fet res, i ja ho
has fet tot15. La gran obra de
l’home és reconèixer el propi pecat

i no estar constantment donant voltes
a les pròpies bones obres.

Déu està esperant
ansiosament l’ocasió de
portar-nos a la glòria i de
premiar-nos, però cal que
ho reconeguem com a
gràcia i no ho reclamem.

Comentant els primers miracles
de Jesús, la humilitat ens és
presentada com un saber-se malalt
de l’ànima i cercar la guarició en Ell.
I no menyspreïs el pecat només
perquè en pecar no sentis dolor.
Això més aviat és motiu de
doldre’s més, ja que no sents les
ferides que t’infligeixen les teves
culpes. Aquesta insensibilitat no
vol dir que el pecat no clavi el seu
fibló, sinó que l’ànima pecadora
està endurida16. Malament quan el
cristià no sent el penediment!
Aquest món no és un teatre per
riure, ni ens hi hem ajuntat per
fer grans riallades, sinó per
gemegar i guanyar amb els
nostres gemecs l’herència del
Regne dels cels17.

En aquest sentit és interpretada
la primera benaurança, que, per ser
la primera, s’ha de referir
forçosament al fonament de la vida
espiritual. Qui són els pobres
d’esperit? Són els humils i
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penedits de cor18.
Posada per fona-
ment la humilitat,
l’ar quitecte pot
construir sobre ella
tot l’edifici; però, si
es treu, per més que
la teva santedat
sembli tocar el cel,
tot s’ensor-rarà i
acabarà catastrò-
ficament19. Tot el
comentari a les
benaurances abunda
en el tema de la
humilitat i el
penediment. Així, els qui ploren a la
segona benaurança s’entén que
ploren pels seus pecats. Si ja el qui
plora per un dol natural no es
preocupa, mentre li dura el dolor,
de cap altra passió, amb més
motiu, els qui ploren els seus
pecats com aquests mereixen ser
plorats donaran proves de més
alta filosofia. Aquest penediment
humil obre el cor de l’home a poder
rebre el do gratuït de Déu.

Com que el Senyor ens estima
tant, no va posar el premi del plor
només en el perdó dels pecats i la
remissió del càstig, sinó que ens
fa benaurats i participants d’un
immens consol.20

En el Sermó de la Muntanya,
sant Joan Crisòstom troba una

escala de perfecció
en nou graons que
comença per no fer
mal a ningú i culmina
en pregar pels
enemics. Cal saber
veure i entendre com
a malalts els nostres
enemics i tots els qui
ens fan mal, i no
apartar-nos-en, ni
potenciar la seva
mala passió tornant-
los mal per mal. De
fet, quan veiem un
endimo-niat, el que

fem és plorar, no entos-sudir-nos
a estar endimoniats nos-altres
també21. Per això cal evitar tota
ocasió d’entrar en el joc dels nostres
enemics, i avançar-se sempre a fer
el bé, saludant sempre el primer a
aquells que trobem. Arribats en
aquest cim, Jesús ja no parla de
posseir la terra, com es promet als
humils; ni de trobar consol i
misericòrdia, com els qui ploren i
els misericordiosos; ni tan sols
se’ns parla del Regne dels Cels,
sinó d’una cosa més sublim que
tot això i que amb raó ens pot fer
estremir: se’ns promet ser
semblants a Déu22.

En definitiva, sant Joan
Crisòstom ens posa en una
alternativa sorprenent: o emprendre
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el camí per a esdevenir semblants a
Déu o animalitzar-nos. En aquest
sentit, es mou sempre en l’esquema
de les dues vies propi ja de l’Antic
Testament o de la didakhé.

En realitat, el cel és aquest
assemblar-se a Déu, i l’infern és
l’animalització que comporta
oblidar-se de la dignitat dels altres,
ja siguin els pobres, les dones dels
espectacles públics o els enemics.
Ara bé, aquest assemblar-se a Déu
no s’assoleix a base d’esforç, sinó
com un do que Ell mateix concedeix
a l’humil, al qui es reconeix allunyat
de Déu i necessitat d’Ell.

 Aquesta idea que he pres de fil
central de l’alternativa entre
divinització i animalització va
apareixent al llarg de totes les

homilies, concretant-se cada vegada
en un punt diferent de moral, més o
menys en referència al fragment
evangèlic que es comenta. Per això
no és aquest un llibre per llegir tot
seguit, sinó a poc a poc, mai més
d’una homilia per dia, deixant que
aquest martelleig constant i vibrant
dels punts centrals del viure cristià
vagi penetrant en el cor.

Finalment, llegir les Homilies
sobre Sant Mateu és una invitació a
prendre’s molt seriosament la missió
de predicar, a no divagar, ser
concret i no disfressar mai el
contingut de la fe. L’estil de sant
Joan Crisòstom no pot deixar de
recordar-nos els profetes o molts
passatges del mateix Jesús.
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ESTRIS
SEGONA EDICIÓ DE «FRANCESC D’ASSÍS,
L’HOME EV ANGÈLIC»

Fa gairebé deu anys

que fou publicat per Editorial

Claret aquest llibre de fra

Miquel Colom, actualment ja

exhaurit. En aquest temps,

fra Miquel no ha deixat de

treballar i aprofundir en la

vida i el missatge del

Pobrissó. Fruit d’aquest

esforç constant de reflexió,

mogut per l’amor a la vocació

franciscana, han nascut divuit

capítols nous, que

enriqueixen aquesta segona

edició. En la nota

introductòria, el mateix autor

ens ho explica:

M’ha semblat convenient i oportú de fer-ho així, per tal de

donar a conèixer altres aspectes, gens negligibles, de la figura

polifacètica del Sant d’Assís. (...) En set dels capítols afegits, m’ha

semblat escaient de presentar un aspecte, molt interessant però força

desconegut, de la seva rica personalitat, com és el de Francesc i la

dona. Ho considerava indispensable per arribar a conèixer allò que

té de més pregon i entranyable la seva fesomia humana i espiritual.
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